


Fava Woodworks Co. Ltd.
KW 17B, Corradino Industrial Estate, Paola

Tel: 2182 7650

Manufacturers of all types of Wooden Mouldings
Showrooms at the Factory and

80, St. Joseph High Road, Ħamrun

Special priceS for furniShed flatS ownerS

Każin tal-Banda San Lawrenz

Jaċċetta Bookings għal Coffee Mornings u Afternoon Teas
Tel: 2180 7526

Snack Bar • Cafeteria • Take Away
Propretarji Charles u Uliana Boxall

• Bar miftuħ kuljum  •  Atmosfera ta’ ħbieb
• Apetizers ta’ kull kwalità

2 MEJJU - ĠUNJU           Ħarġa Nru. 69



Il-Kelma tal-President
   

 Lawrence V. Farrugia

Għadna kemm kellna mpenn  qawwi 
bil-Wirja tal-Ġetsemani u l-Kunċert 

Annwali  fejn iż-żewġ attivitajiet kienu 
suċċess. Tajjeb li wiehed ifaħħar il-
konsultazzjoni li saret mill-Arċipriet ma 
dawk involuti fil-proċessjoni tal-Ġimgħa 
Kbira u d-deċiżjonijiet tajba li saru kemm 
dwar ir-rotta tal-proċessjoni kif ukoll li l-vari 
tal-Ġimgħa Kbira reġgħu sabu posthom fil-
Knisja. Sar progress kbir fil-proċessjoni u 
nittamaw li ma ddumx ma ssir laqgħa biex 
jiġi diskuss dak li sar u fejn jista’ jirranġa.

Fil-preżent għaddejjin fit-trattattivi li nifhem 
li għandhom ikunu jafu bihom il-membri 
tas-Soċjetà tagħna. Dan qiegħed nagħmlu bir-
responsabilta kollha biex meta jisimgħu min 
jitkellem ikunu f’pożizzjoni li jirrispondu 
fejn jaraw li jkun hemm tgħawwiġ tal-fatti.

Bdejna diskussjonijiet mal-Kumitat tal-
Festi Esterni wara li smajna li jridu jnaqqsu 
s-sussidju li l-Kumitat jgħaddi li l-Każin 
tal-Banda għal ħames servizzi li Banda 
tagħmel fil-ġranet tal-Festa. Dan is-sussidju 
ġie aġġornat fl-1980 meta l-ħlas biex iġġib 
banda barranija kien ta’ Lm 35 ( € 82) u 
llum qiegħed € 932. Meta fl-1996 il-Każin 
tal-Banda kien għamel talba lil Arċipriet tal-
ġurnata biex tingħata żieda ta’ Lm100,  din 
ma ġietx aċċettata. Fis-27 ta’ Jannar 1999 
kien sar ftehim formali bejn l-Arċipriet 
Stephan Bonanno, is-Segretarju tal-Kumitat 
tal-Festi Esterni u l-Każin tal-Banda dwar il-
ħlas tas-sussidju, ħinijiet tal-marċi u l-ktieb 
tal-Festa liema ftehim għadu jseħħ sal-lum. 
Min dak iż-żmien il-ħlasijiet tal-Bandisti 
barranin żdied konsiderevoli fejn għal ċerti 
servizzi kważi rdoppja. Tajjeb ngħidu li 
fl-2007 il-Kumitat tal-Festa iddeċieda li 
minhabba s-sitwazzjoni finanzjarja ma kienx 
possibbli li jkompli jorganizza l-programm 
tas-7 ta’ Awwissu bl-ispettaklu u n-nar. Il-
Kumitat tal-Każin biex attività li kienet saret 
popolari ħafna ma tintilifx, iddeċieda li jibda 
jieħu ħsieb jorganizza dan il-programm billi 
minbarra l-Banda jħallas lill-kantanti, PA 
system, kiri ta’ siġġijiet, inviti, pubbliċità 
etc. L-attività tas-7 ta’ Awwissu li qed tiġi 
organizzata mill-Każin minbarra l-impenn 
kbir li fiha qed tiswa mat-€ 3,000. Tajjeb li 
wieħed iżomm f’moħħu li l-Każin tal-Banda 
minbarra l-Festa jagħti kontribuzzjoni kbira 
għas-serizzi tal-Ġimgħa l-Kbira u Ħadd il-
Għid fejn joħroġ is-somma vicin € 3,000.
Jissusidja is-sevizz tal-Qalb ta’ Ġesù u jdoqq 
b’xejn fil-proċessjoni ta’ lejliet il-Milied 
u fl-Ewwel Tqarbina. Filwaqt li l-Kumitat 
tal-Każin jifhem is-sitwazzjoni preżenti 

tal-Kumitat tal-Festa ma kontra qalbu ma 
jistax jaċċetta tnaqqis fis-sussidju u jibqa’ 
jagħmel l-istess servizzi li qed jagħmel 
fil-preżent.

B’inizjattiva tal-Arċipriet diġa’ saru 
żewġ laqgħat bejn l-entitajiet involuti 
fl-organizazzjoni taż-żewġ Festi li jsiru 
fil-Birgu fl-ispirtu tal-ftehim li sar bejn 
il-Kurja u l-Għaqda Każini tal-Banda. 
Ngħid li f’dawn il-laqgħat kien hemm 
atmosfera ta’ rieda tajba biex dawk li huma 
responsabbli jaraw li jkollna festi aktar 
denji u li veru jagħtu ġieh lil Alla u lil 
Qaddisin li għalihom niċċelebraw il-Festi. 
Il-messaġġ li nixtieq inwassal lill-membri 
u lil dawk li għandhom għal qalbhom il-
Festa li jekk irridu li San Lawrenz jagħti 
d-dawl lil għomja kif ukoll il-marċi tal-
briju jibqgħu jgħaddu minn triq il-Mina 
l-Kbira rridu naslu għal ftehim ma tal-
festa l-oħra. Dan li qiegħed nghid japplika 
wkoll għall-Festa ta’ San Duminku biex 
huma jkunu jistgħu jgħaddu mill-pjazza. 
Naħseb li kulħadd jaqbel li biex inżomm 
t-tradizzjonijiet sbieħ li għandna nagħmlu 
ħilitna biex nimxu ma dan il-ftehim. Dwar 
dan saret laqgħa bejn iż-żewġ Kumitati 
tal-Festa u tal-Każin fejn kienu preżenti il-
maġġoranza tal-membri taż-żewġ Kumitati 
fejn kulħadd kellu l-opportunità li jesprimi 
l-ħsibijiet tiegħu u jagħmel proposti. Għall- 
informazzjoni ta’ kulħadd it-tibdil li l-aktar 
jolqot il-festi tagħna huwa li d-daqq ta’ 
marċi bil-kant li fih kanzunetti li fihom 
kliem ta’ disprezz jew pika ma jistgħux 
jindaqqu fil-ġranet tal-festa,  waqt il-marci 
jistgħu jinġarru biss bnadar u bżieżaq, u li 
kemm il-baned tal-lokal kif ikoll il-baned 
mistiedna meta jgħaddu minn quddiem  il-
Każin oppost għandhom  jibqgħu  mixjien 
normali mingħajr waqfien żejjed.

Diġa’ bdejna bi preparattivi għall-Festa 
li ġejja li din is-sena sejjer ikollna aktar 
attività mis-sena l-oħra u nittamaw li 
f’qasir żmien inkunu nistgħu nippublikaw 
il-programm ta’ dawn l-attivitajiet li sejrin 
jibdew mill-marċ tal-mota sa l-għada tal-
festa.

Bħal ta’ kull sena jiena sejjer nibgħatilkom 
appell biex tagħtu donazzjoni biex intaffu
l-eluf ta’ euro li każin għandu bżonn għas-
sehem tiegħu fil-festa. Għandna ħafna 
membri u ħbieb tal-Każin li huma ġenerużi 
ħafna biss għandna wkoll membri li jarawa 
bi kbira biex jgħinu lil Każin. Nappella biex 
tkunu ġenerużi.
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L-Arblu ta’ Mejju
minn George Cilia
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Waqt li kien għaddej ix-xogħol sabiex isseħħ ir-riġenerazzjoni ta’ Pjazza San Ġorġ fil-Belt Valletta inkixfet 
ħofra u ġebla li l-istoriċi tal-istorja Maltija ddikjaraw li dik kienet il-ħofra li fiha l-Kavallieri fi żmien 

l-amministrazzjoni tagħhom kienu jużaw għall-arblu ta’ Mejju u l-kukkanja. 

Illum din il-ħofra ġiet mgħottija bi ħġieġa b’iskrizzjoni bil-Malti u bl-Ingliż fuq plakka tar-ram li tgħid ‘ Din 
il-ġebla kienet tintuża fil-jiem tal-Karnival biex tintlagħab il-kukkanja fi żmien l-Ordni ta’ San Ġwann. Din 
instabet f’Ġunju 2009 waqt xogħlijiet ta’ tisbiħ ta’ Misraħ San Ġorġ.’

Meta daħlet il-logħba tal-Arblu ta’ Mejju f’Malta ma’ nafux eżatt, ħafna għadhom jiftakruh sewwa għax sa 
wara l-aħħar gwerra (1940-1943) kien baqa jsir l’ hawn u l’ hemm f’okkazjonijiet ta’ festa u ta’ xi fiera. Mhux 
bilfors kien isir fix-xahar ta’ Mejju, għalkemm jissejjaħ l-Arblu ta’ Mejju. Din id-drawwa divertenti kienet 
fl-aqwa tagħha mal-mitejn u erbgħin sena ilu, sewwa sew fi żmien il-Gran Mastru Pinto (1721-1773) meta 
flimkien ma’ xi mistednin, fosthom l-Inkwiżitur, il-membri tal-Kunsill u xi Kavallieri joħorġu fil-gallerija tal-
Palazz biex jassistu għal din ix-xena. Madanakollu, jibqa l-fatt li wisq qabel din is-sena kienet diġa bdiet issir 
xi ħaġa tixbaħhom hawn Malta għax fis-seklu sbatax, bejn l-1660 u l-1680 il-Gran Mastru Cottoner kien jifraħ 
bil-Festa tal-Arblu ta’ Mejju.

Xi deskrizzjonijiet jgħidulna kif lejlet l-ewwel ta’ Mejju u mhux nhar l-ewwel tax-xahar kien isir id-divertiment 
mistenni wara nofs in-nhar. Kienu jidħlu għal dan il-logħob kif se jitilgħu għal dak l-ikel u xorb li jkun hemm 
fil-quċċata tal-arblu. L-arblu hekk imsejjah ta’ Mejju kien jikkonsisti f’arblu oħxon mill-itwal arbulat f’nofs 
il-Pjazza tal-Belt dritt quddiem il-Palazz tal-Gran Mastru. Fuq nett bandiera żgħira tperper mar-riħ, filwaqt li 
jkun hemm ċirku mdendel orizontalment mal-ħbula tal-arblu bl-ikel marbut maċ-ċirku. 

Hawn naraw imdendel supressat, ġbejniet, zalzett, xi fenek, flixkun inbid u borża tal-flus, premju sabiħ għal 
dawk iż-żminijiet. Il-konkorrenti qalbiena jagħmlu ħilithom biex jaslu sal-bandiera, min jittajjar, min jitħabat, 
min jiċċaqlaq, min jixxengel u min jgħajjat. Kien ikun hemm għors liema bħalu, il-ġjajtiet jiftehmu kif ser jaslu 
għal dak l-ikel, wara ħafna qabżiet li ppruvaw jagħmlu bla suċċess, dejjem jiżolqu għax l-arblu jkun midluk 
bix-xaħam. Fl-aħħar jagħmlu għoqod u ingases biex magħhom il-qalbiena iqabbdu saqajhom u hekk wieħed 
wara l-ieħor jitilgħu sa ma ta’ fuq jaqbad il-bandiera fost iċ-ċapcip tan-nies.

L-istoriku u kittieb Dun Gużepp Farrugia fil-ktieb’ Id-drawwiet tal-Maltin (1909)’ jikteb hekk fuq l-arblu ta’ 
Mejju. ‘ Fih tassew biex wieħed jixxiegħel malli tara qatgħa rġiel jiżolqu addoċċ huma u telgħin mal-arblu 
midluk bix-xaħam u jitgerrbu fuq xulxin. Meta dak li jkun ħafif daqs għasfur jirnexxielu sa fl-aħħar bit-tielgħa 
u n-nieżla, u wara ħafna tqanżieħ u tbatija, jitla sal-quċċata u jaħtaf il-bandiera, l-ewwel ma’ jagħmel jaqbad 
il-flixkun tax-xorb, ilegleg boqqa ġmielha u mbagħad għal isfel jwaddab fuq sħabu kemm ħwejjeġ tal-ikel ikun 
hemm  imdendlin, u jsir għors liema bħalu.’

Fiż-żmien l-Ingliżi
Fl-ewwel snin tal-ħakma Ingliża nsibu li nhar l-4 ta’ Mejju 1814 il-Gvernatur Sir Thomas Maitland (1813-1824) 
ħareġ proklama li biha ħabbar tlett ijiem festi b’tifkira tar-rebħa li kellhom l-alleati fosthom l-Ingilterra fuq 
Napuljun Bonaparte u billi mal-bidu ta’ dan ix-xahar kien isir is-soltu divertiment tal-arblu, Maitland ittrasferih 
għall-ewwel jum tal-festi biex dan il-logħob popolari mall-Maltin jkabbar l-entużjażmu tar-rebħa Brittanika.

Il-Gvernatur Sir William Reid (1851-1858) kien ordna d-divertiment tal-arblu ta’ Mejju fl-anniversarju tal-Festi 
tal-Imperu Ingliż. Il-Gvernatur kien isostni li l-Maltin tihom id-divertiment ‘panis et circensis’ u joqogħdu kwieti.

X’niftakar
Jien niftakar sewwa fis-snin erbgħin meta l-ħajja bdiet ġejja għan-normal wara t-tifrik tal-gwerra u l-Kottonera 
sofriet l-akbar daqqiet b’telf ta’ ċittadini u opri storiċi u artistiċi, reġgħu bdew jiġu organizzati fieri għall-ġbir 
ta’ flus b’risq il-festi titulari. Fix-Xewkija, l-Kalkara saret fiera b’logħob għat-tfal u għall-kbar, jispikka fin-
nofs kien hemm l-arblu ta’ Mejju. Huwa pjaċir tara’ rġiel jitħabtu biex jilħqu l-bandiera. Okkażjoni oħra kienet 
saret bl-istess skop ġo Pjazza Santa Margerita. Ħafna kienu l-qalbiena li ppruvaw jaslu sa fuq iżda ħadd ma’ 



Mis-Sala tal-Billiard Lawrence Gonzi - Kummissjoni Billiard
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rnexxielu meta f’daqqa waħda tifel tfaċċa li pprova jitla mall-arblu u bi ftit għajnuna ta’ sħabu wasal sal-quċċata, 
rebaħ il-bandiera u l-ikel kollu li kien hemm. L-ispettaturi fost iċ-ċapċip u għajjat ferrieħi tant entużjażmaw 
qalbhom li bdew jistaqsu min hu dak it-tfajjel. Xi ħadd mill-folla għaraf it-tifel u għajjat dak mill-Birgu. Nies 
oħra affermaw li dak it-tifel ta’ Ċensu, mgħaruf Ċensu l-Vesa mill-Birgu.

Minn dak iż-żmien l’hawn qatt ma’ niftakar li erġajt rajt arblu ieħor ta’ Mejju f’xi post ta’ pajjiżna. Ngħalaq din 
il-kitba b’żewġ strofi tas-sunett li għadhom jinqraw friski wara tliet mitt sena tat-tabib Ġan Frangisk Bonamico.

Mejju ġie bil-ward u ż-żgħar
Għadda l-bard, ix-xita u l-beraq

Tgħattiet l-art bin-nwar u l-weraq
Heda r-riħ, siket il-baħar

Tar is-sħab minn wiċċ is-sema
Sa fl-iġbiel  nibtet il-ħdura

Reġgħet tgħanni kull għasfura
U fil-ferħ kull qalb tirtema

F’dawn l-aħħar xhur erġajna 
dorna dawra s-Sala tal-Billiard 

speċjalment iż-żewġ imwejjed tal-
Billiard. Il-mejda tal-membri kellha 
bżonn ta’ nvellar u anki setting 
tal-pockets. Dan sar billi ġibna it-
technician li jirranġa l-Billiard u dan 
irrangah mill-aħjar li seta’. Qed ngħid 
mill-aħjar għaliex wara xi disgħin 
sena li l’mejda ilha l-Każin, il-parti 
ta’ fuq tal-mejda,jiġifieri l-mantunelli, 
l-injam ma’ fejn jintrabat il-pannu, 
fejn jintrabtu l-pockets u fejn jintrabat 
il-lastiku, qegħdin fi stat avvanzat u 
waslu għall-bidla. 

Biex isir dan kollhu, hemm spiża ta’ 
aktar minn € 1500 għaliex kollox irid 
jiġi mill-Ingilterra. It-technician tana 
parir u qal lil jekk dan isir il-mejda tal-
membri tiġi ġdida għaliex mill-lavanji 
l-isfel il-mejda għada tajba. Aħna 
bħala Kummissjoni tal-Billiard tkel-
limna mal-Kumitat Ċentrali u nista’ 
ngħid li kulħadd qabel ma din il-pro-
posta. Pero’ rridu nifhmu wkoll li din 
is-sena l-Każin għandu prijoritajiet 
akbar u mingħajr dubju ħafna spejjeż 
fuq ix-xogħol li qed isir speċjalment 
li jibda x-xogħol fuq il-faċċata. Pero 
dan il-proġett qiegħed fuq l-aġenda 
tagħna u meta jasal il-waqt nerġgħu 

nitkellmu biex dan iseħħ.

Kif tafu l-mejda ta’ ġewwa li jilgħabu 
fuqa dawk li mhumiex membri 
kellha l-pannu mqatta u din il-biċċa 
xogħol dħalna għalija jiena u Chris 
Pisani u rnexxilna nibdlu l-pannu 
biex anki dawk li mhumiex membri 
jieħdu pjaċir jilgħabu.

Barra minn hekk saru ħafna attivi-
tajiet. Ftit qabel il-Milied għamilna 
maratona ta’ 48 siegħa u ftit wara 
għamilna kompetizzjoni singles tas-
Snooker u wara għamilna waħda tad-
doubles. Issa qegħdin naħsbu biex 
nagħmlu kompetizzjoni tal-Ingliża, 
logħba li kważi spiċċat għal kollox. 
Pero jekk insibu konkorrenzqa, 
nagħmluha.

Aħna qegħdin nippruvaw dejjem 
nagħmlu s-Sala għall-aħjar. Pero’ 
sabiex ikollna Sala sewwa, kulħadd 
irid jgħin. L-Ingliżi jgħid ‘ It takes 
two to tango’ li għalina tfisser li 
min imexxi u min speċjalment juża 
s-Sala kuljum għandhom jaħdmu 
flimkien,  id f’id. L-għajjat, storbju 
u ħsara m’għanda ssir qatt. Ma nin-
sewx li t-tipjip huwa projbit fis-Sala 
u din mhix ordni tal-Każin imma liġi 

tal-pajjiż. Aħna għandna x-xorti li ħdejn is-Sala 
tal-Billiard għandna bitħa kbira, għalhekk min irid 
ipejjep joħroġ hemm.

Ħbieb ma’ ninsewx li aħna li nħobbu l-billiard 
inqattgħu ħafna ħin fis-Sala, għalhekk iktar ma’ 
nibżgħu għalija aktar ikollna fejn nieħdu pjaċir 
flimkien fil-ħin liberu tagħna.



Investiment fil-Banda
minn Bjorn Callus

Ilni tista’ tgħid kemm ili fil-Kumitat ngħid li s-Soċjetà 
tagħna trid taħdem ħafna iktar sabiex tkabbar in-

numru ta’ alljievi u bandisti tal-Post tagħha. Dan 
għaliex, apparti li tiżgura permezz ta’ bażi soda il-futur 
tal-għan prinċipali tas-Soċjetà tagħna, jiġifieri dak 
tad-daqq tal-mużika, dan l-investiment jagħti l-frott 
tiegħu għax iktar bandisti tal-post jfisser spiża inqas 
kull meta ddoqq il-banda.

Saru diversi tentattivi sabiex jiżdied in-numru t’alljievi, 
fosthom numru t’appelli fil-programmi u d-diversi 
newsletters lill-ġenituri, u ppruvajna wkoll li mmorru 
ġewwa l-iskejjel sabiex nkellmu direttament lit-tfal. 
Madanakollu, din l-aħħar inizjattiva falliet, għax l-
ebda skola tal-madwar ma kienet irrspondiet l-ittri li 
kont bgħatt.

Però, grazzi għall-ħidma tal-Għaqda Każini tal-Banda 
flimkien mal-Gvern Ċentrali, din is-sena ġew żewġ 
opportunitajiet sabiex wieħed ikompli jiżviluppa 
u jaħdem sabiex jiġbed lejh numru ikbar t’alljievi. 
Dawn l-inizjattivi kienu l-Ġimgħa tal-Banda kif ukoll 
Il-Proġett tal-Aġenzija Żgħażagħ Tagħlim Mużikali 
għaż-Żgħażagħ.

Il-Ġimgħa tal-Banda, li hi inizjattiva bejn l-Għaqda 
Każini tal-Banda u l-Ministeru tal-Edukazzjoni ġiet 
organizzata f’Malta kollha bejn is-26 u t-30 ta’ Marzu. 
Il-parteċipazzjoni mill-każini kienet waħda volontarja. 
Is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz ħadet sehem bis-sħiħ, 
tant li ħejjiet programm ta’ ġimgħa attivitajiet. Ta’ min 
jirrimarka li s-Soċjetà tagħna kienet l-unika soċjetà 
Mużikali Vittorjożana li ħadet sehem fil-Ġimgħa tal-
Banda.

It-Tnejn 26 ta’ Marzu saret Talk u Preżentazzjoni 
lill-istudenti tal-iskola Primarja, bil-kollaborazzjoni 
sħiħa tal-Assistent Surmast ta’ din l-iskola. L-Assistent 
Surmast tas-Soċjetà, flimkien ma’ diversi bandisti tas-
Soċjetà, ippreżentaw lit-tfal x’inhi l-mużika, tawhom 
informazzjoni rigward strumenti diversi, u t-tfal kel-
lhom ukoll l-opportunità li jippruvaw xi strumenti.

It-Tlieta 27  u l-Erbgħa 28 ta’ Marzu, it-tfal tal-iskola 
kienu mistednin jiġu filgħodu ġewwa l-każin sabiex 
jaraw b’mod speċjali il-Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira, kif 
ukoll is-Sala tal-Arkivju, is-Sala tal-Billiard, u diversi 
postijiet oħra. L-għan hu li t-tfal jaraw diversità fl-
attivitajiet li jsiru ġewwa l-każin. Filgħaxija mbagħad 
it-tfal flimkien mal-ġenituri kienu mistednin jattendu 
Kunċert Mużikali tal-Banda ġewwa l-Każin. Il-Ħamis 
29 ta’ Marzu, it-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom 
kienu mistiedna ġewwa l-Oratorju tal-Kurċifiss sabiex 

jattendu għall-Programm ta’ Mużika Sagra li sar mill-
Banda tagħna fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-wirja Ġetsemani. 
Barra dawn l-attivitajiet, ġie ppreparat ukoll quiz li 
tqassam lit-tfal kollha tal-iskola rigward il-każin, bi 
premijiet x’jintrebħu x’jitqassmu iktar il-quddiem.

Barra din il-ġimgħa t’attivitajiet, il-każini kollha ta’ 
Malta kellhom opportunità oħra tad-deheb li jinvestu 
għall-iktar tagħlim mużikali u forsi jagħmluh iktar 
professjonali. Fil-fatt, wara li l-Gvern alloka €70,000 
ewro għal dan il-proġett, l-Aġenzija Żgħażagħ ħabbret 
li ser tkun qed tilqa’ applikazzjonijiet rigward proġetti 
fuq tagħlim tal-mużika bil-għan li iktar żgħażagħ 
jitgħallmu l-arti mużikali.

Wara li saru diversi laqgħat u ġew ippubblikati linji 
gwida, il-Kumitat tagħna qabel li ser jidhol għal dan 
il-proġett li hu iffinnazjat fit-80% jew fid-90% tiegħu. 
Ippreparajna proġett serju, fejn it-tagħlim mużikali fis-
soċjetà tagħna ser jinbidel radilkament. L-għalliem tal-
mużika ser ikollu l-opportunità li jorganizza anke klas-
sijiet ta’ tagħlim minflok dak tradizzjonali ta’ tagħlim 
individwali. Barra minn hekk, it-tagħlim tal-mużika 
ser isir kollu b’mod kompjuterizzat, fejn ser jinxtara 
wkoll il-hardware neċessarju. Mil-lat ta’ software, 
wara riċerka li għamilna, sibna diversi programmi li 
jolqtu etajiet diversi rigward it-tagħlim tal-mużika. 
Fil-fatt, nistgħu ngħidu li ser ikollna skola tal-mużika 
ġewwa l-każin tagħna għaliex alljiev ser ikollu għall-
użu tiegħu programmi li huma adattati għall-età żgħira 
kif ukoll għall-min ikun ser jibda u jibqgħu tilgħin sa 
livell għoli ta’ prattika u teorija. Żgur li din ser tkun 
opportunità tad-deheb għal kull alljiev, għax għandu 
ċ-ċans jibqa’ jitgħallem. Iktar minn hekk, aħna rajna 
wkoll li f’dan il-proġett għandu jkun hemm kreattività. 
Fil-fatt, kemm l-alljiev u kemm l-għalliem tal-mużika 
għandhom iċ-ċans li jkunu wkoll kreattivi u jikkom-
ponu melodiji tal-mużika fuq il-post, biex mbagħad 
jaraw kif ġiet u x’jista’ jiġi rranġat. Dan il-proġett ser 
ikun ukoll akkumpanjat minn Big Screen u Projector, 
sabiex kulħadd ikun jista’ jaħdem komdu.

Nemmnu li b’dan l-investiment, ser ngħollu konsid-
erevolment il-livell ta’ tagħlim mużikali fis-Soċjetà 
tagħna. Kienet ferħa għalina meta ġejja mgħarrfin li 
l-proġett taħna ġie approvat mingħajr emendi, u fil-fatt 
illum anke l-kuntratt ffirmajna u l-proġett qiegħed jiġi 
ippreparat u mtella’. Nittamaw li dan l-investiment 
irendi l-frott mixtieq għall-każin tagħna, u naraw iktar 
tfal u żgħażagħ resqin jitgħallmu l-mużika. Tislijiet.
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Sena Speċjali
minn Simon Farrugia - Delegat tal-Banda

Ix-xahar t’April kien wieħed impenjattiv ħafna għall-Banda tagħna fejn apparti l-Festi tal-Ġimgħa l-Kbira u 
l-Għid il-Kbir kien hemm il-Programm Annwali lejn tmiem ix-xahar. Wara li l-esperiment tal-proċessjoni 

tal-Ġimgħa l-Kbira rnexxa fejn sar titjieb kbir fir-rotta kif ukoll f’dak li  jirrigwarda l-Banda, nhar Ħadd il-Għid 
kellna l-isfortuna li l-Banda leħqet daqqet żewġ marċi biss sakemm il-maltemp ħassar kollox. Kien deċizjoni 
ħażina li ttieħdet mill-ftit peress li minkejja li l-akbar kontributur ta’ din il-ġurnata huwa l-Każin tal-Banda anqas 
biss ġejna konsultati. U r-riżultat kulħadd jafu. Din hija s-sena 2012 u naħseb iż-żmien ta’ imposizzjoni ilu li 
spiċċa minkejja li għad hawn xi wħud li għadhom jaħsbu li huma supremi fuq kulħadd. Nisperaw li f’ċirkostanzi 
simili minn żbalja jitgħallem biex ma’ jerġħux jiġu ripetuti l-istess żbalji.

Lejn tmiem ix-xahar t’April kellna l-Programm Annwali li sar għall-ewwel darba fis-Sala Parrokkjali wara li 
din ġiet rinovata. Kien suċċess minn kull lat peress li l-Banda tat esekuzzjoni tajba ħafna meta tqis l-impenn 
li kienet tirrekjedi bis-siltiet diffiċli li ndaqqew. Hawn nixtieq nirringrazzja lis-Surmast Paul Schembri għall-
impenn kontinwu tiegħu sabiex iżomm isem il-Banda tagħna fl-ogħla livell, lill-bandisti kemm dawk barranin kif 
ukoll tal-post, lis-solisti kif ukoll lil sħabi tal-Kumitat u Kummissjoni Banda. Ringrazzjament partikolari jmur 
ukoll għall-isponsors li mingħajr l-għajnuna tagħhom ma’ kienx ikun possibbli li dan il-Programm Mużikali jsir.

Minn dak li għadda għal dak li ġej. Tafu li apparti d-diversi servizzi li l-Banda ser ikollha matul ix-xhur li ġejjin 
ser ikun hemm żewġ programmi kbar, wieħed fit-2 t’Awwissu li ser isir biex jikkommemora l-25 Sena Presidenza 
ta’ Lawrence V. Farrugia u l-ieħor tas-7 t’Awwissu fejn fl-okkazzjoni tal-Festa s-Soċjeta’ tagħna tesegwixxi 
Programm Kbir fuq il-Planċier Artistiku. Għall-Programm tat-2 t’Awwissu dan ser ikun Vokali u Strumentali 
fejn flimkien mal-Banda ser ikollna l-parteċipazzjoni tal-Kor, Tenur, Baritonu u Sopran bi tmiem ikun wieħed 
grandjuż bl-Innu lil San Lawrenz komposizzjoni tal-mibki Surmast Hector Dalli. Minn issa nappellaw lill-poplu 
Vittoriosan biex ikun preżenti għal din l-okkażjoni speċjali bħala rikonoxximent tal-ħidma tal-President matul 
dawn is-snin.

Barra dan ħamest’ijiem biss wara jkollna Programm ieħor din id-darba aktar leġġer fejn il-mużika li ntgħażlet 
hija waħda aktar moderna. It-tema għal din is-sena ser tkun abbinata mal-mument, cioe’ mal-Isport peress li din 
is-sena ser ikolla l-Kampjonati tal-Ewropa tal-Football fil-Polonja u l-Ukrajna kif ukoll l-Olimpjadi f’Londra. 
Għaldaqstant dehrilna li mmorru għal mużika li għanda rabtiet mal-avvenimenti tal-football kif ukoll ma’ dawk 
Olimpiċi. Nemmen li dan il-Programm għandu jinżel tajjeb mal-ammiraturi tal-Banda u l-pubbliku li ta’ kull 
sena joħnoq l-akbar Pjazza li għandna ġewwa l-Belt tagħna.

Biex isiru dawn il-Programmi teħtieġ ħidma kontinwa bi preparazzjoni ta’ mużika, kunċerti u ħafna aktar f’dawk 
li jirrigwarda organizazzjoni. Ovvjament li l-Planċier Artistiku din is-sena jrid li jintrema aktar qabel mis-soltu. 
Iridu wkoll jsiru numru kbir ta’ Kunċerti għaż-żewġ Programmi fi spazju ta’ ftit ġranet. Pero’ minbarra dan 
hemm ħafna attivitajiet oħra relatati ma dan l-Anniversarju kif ukoll mal-Festa tal-Padrun tal-Banda u tal-Belt 
tagħna San Lawrenz. Jeħtieġ li niġbdu ħabel wieħed sabiex inwettqu dak kollu li hemm ippjanat biex bħal 
dejjem nibqgħu l-Kbar tal-Kottonera u fost il-Festi ewlenin li hawn fi gżiritna.



Programm Mużikali Annwali

Nhar is-Sibt 28 t’April, Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tellgħet il-Programm Annwali tagħha. 

Taħt id-direzzjoni eċċellenti tas-Surmast Paul Schembri, il-Banda esegwiet diversi tipi ta’ mużika 

li jvarjaw minn dak klassiku, għal dak modern. Minn stil spanjol, għall-stil Blues. Kien Programm 

imħawwar li żgur għoġob lil kulħadd. Fuq kollox, kien Programm Annwali fejn għal darba oħra 

il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ħarġet bl-unuri kollha u nqata’ l-frott ta’ tant ħidma u Kunċerti 

mill-mużiċisti. Din is-sena l-Programm Annwali sar ukoll għall-ewwel darba fis-Sala Parrokkjali, 

u nistgħu ngħidu li din l-għażla kienet ta’ suċċess, għax minbarra l-ħoss perfett, ħajret sabiex iktar 

nies jattendu għal dan il-kunċert annwali. Ta’ min jgħid ukoll li l-Prim Ministru Dr Lawrence Gonzi 

attenda għal dan il-Programm. Wara s-suċċess li nkiseb, il-ħidma tal-Kummissjoni Banda ser tiffoka 

fuq iż-żewġ Programmi Mużikali li jmiss fl-Festa ta’ San Lawrenz. 

Ftuħ tal-Wirja ‘Ġetsemani’

Nhar il-Ħamis 29 ta’ Marzu, is-Soċjeta` Mużikali San 

Lawrenz fetħet b’mod uffiċjali l-Wirja Ġetsemani 2012. 

Din id-darba l-ftuħ tal-Wirja sar bi programm Mużikali 

mill-Banda San Lawrenz ġewwa l-Oratorju tal-Kurċifiss. 

Il-Banda San Lawrenz kienet taħt id-direzzjoni tas-Sur-

mast Paul Schembri, fejn esegwiet programm Funebru, 

li kien imżewwaq b’xi siltiet mużikali sagri kif ukoll 

poeżiji mill-Preżentatur Ġorġ Peresso. Wara, il-Wirja 

nfetħet uffiċjalment mis-Sur Geert Sciot, Viċi-President 

tal-Brussels Airlines u Membru Onorarju tas-Soċjetà.

Ġimgħa tal-Banda

Mit-Tnejn 26 ta’ Marzu, sal-Ġimgħa 30 ta’ Marzu, diversi 

soċjetajiet mużikali f’pajjiżna bdew jorganizzaw il-Ġimgħa 

tal-Banda. Din l-attivita` ġiet organizzata mill-Ministeru 

tal-Edukazzjoni flimkien mal-Għaqda Każini tal-Banda. Is-

Soċjeta` Mużikali San Lawrenz ħadet sehem bis-sħieħ f’din 

il-ġimgħa tant, li kienu bosta l-attivitajiet li saru, fosthom 

Talk lill-istudenti tal-iskola Primarja tal-Birgu, stedina lit-tfal 

sabiex jiġu jżuru l-Wirja Ġetsemani, Stedina lill-ġenituri u lit-

tfal sabiex jassistu għall-Programm ta’ Mużika fl-okkkażjoni 

tal-Ftuħ tal-Wirja, kif ukoll Quiz Competition għat-tfal fuq il-banda u l-mużika. Nistgħu ngħidu 

li r-rispons kien wieħed sodisfaċenti ferm, u nkomplu nħeġġu lit-tfal Vittoriosani sabiex jersqu u 

jitgħallmu l-mużika fi ħdan is-Soċjeta` tagħna.

Ġurnata Għawdex

Il-Ħamis 15 ta’ Marzu, il-Kummissjoni Attivitajiet 

Soċjali fi ħdan is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz 

organizzat ħarġa għal Għawdex għall-irġiel membri u 

ħbieb tas-Soċjeta`. F’din il-ħarġa, il-grupp Vittoriosan 

żar diversi postijiet ewlenin ġewwa Għawdex u kif 

jista’ jonqos, saret ikla ukoll fil-ħin ta’ nofsinhar. 

Dawn it-tip t’attivitajiet żgur li qed ikunu ferm 

interessanti u sbieħ, u grazzi għar-rispons pożittiv li qed ikollha, il-Kummissjoni bi ħsiebha tkompli 

tagħmel dawn it-tip ta’ ħarġiet fil-futur qarib. 

Żjara mill-Banda San Ġorġ 

ta’ Bormla fl-okkażjoni tal-

150 sena mit-twaqqif tagħha
 
Nhar il-Ħadd 26 ta’ Frar, delegazzjoni mill-Kumitat tal-

Banda San Ġorġ ta’ Bormla żaret il-Każin tas-Soċjeta` 

Mużikali San Lawrenz bit-Tazza tal-Ħbiberija, attivita` li 

qed tiġi organizzata mis-Soċjeta` Bormliża fl-okkażjoni tal-150 sena mit-twaqqif tagħha. Kienet attivita` 

ferm sabiħa, fejn iż-żewġ Soċjetajiet ġeddew il-ħbiberija tagħhom, u flimkien ferħu fl-okkażjoni ta’ 

dan l-anniversarju hekk importanti. Minn hawn nawguraw lill-Banda San Ġorġ ta’ Bormla kull suċċess 

matul din is-sena u anke fil-ġejjieni.
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riċetta  Għaġin – zalzett Malti, tadam imqadded
Ikollok bżonn: Isservi 6
Sider ta’ tiġieġa mdaqqsa
5 zalzetti Malti
50g tadam imqadded
2 bottijiet tadam imqaxxar
2 bottijiet double cream (280ml-il wieħed)
4 sinniet tewm
2 kuċċarini trab turmerik
2 kuċċarini tandoori masala

1 kuċċarini chili jaħraq
2 kuċċarini stragun (tarragon)
2 kuċċarini ħwawar imħallta 
(Italian mix)
1 mgħarrfa żejt taż-żebbuġ
600g għaġin fettucine jew 
bavette
bżar iswed u melħ

Il-bżar aħdar
•  In-nies saru jikkunsmaw bżar aħdar aktar minn qabel, sinjal li qed isiru aktar konxji 
    minn dieta  tajba għal saħħithom. Il-bżar aħdar huwa sors kbir ta’ nutrient.
•  Il-bżar aħdar, isfar, oranġjo u aħmar huma kkunsidrati bħala ħaxix, iżda fil-fatt huwa   
   frott.
•  Skont studji li saru, bżaru aħdar ta’ daqs normali fih 24 kalorija, 2g fajber u 3g zokkor. Fih 
   1g   protein, u l-Vitamina Ċ. Bżaru aħdar ta’ daqs mezzan fih 95.7mg ta’ Vitamina Ċ, iktar mill-
   63.5mg Vitamina Ċ li hemm f’larinġa. Huwa wkoll sors ta’ Vitamina K u Vitamina B6.
•  Għaxar strixxi ta’ bżar aħdar jagħtuk 2.25% skont kemm ikollok bżonn għal ġurnata. Fih il-
   potassium, kalċjum, ħadid, magnesium, fosfru, zinc, u copper. Jgħin ukoll biex ibaxxi l-kolesterol 
   il-ħażin.
•  Ixtri bżar li jkun sod u bla tikmix, iż-żokk ikun aħdar u għad-daqs li jkun, irid ikun tqil.
•  Tixtrix bżar li jkun bit-tikki suwed.
•  Erfa’ l-bżar bla ma taħslu qabel, f’borża tal-plastik fil-friġġ. Hekk idum frisk għal ġimgħa. Il-bżar 
   aħdar idum aktar frisk mill-bżar isfar jew aħmar.
•  Mal-bżar imorru tajjeb: l-inċova, il-ħabaq, il-kosbor, corn, tewm, lumi, laħam, żejt taż-żebbuġa, basal, 
   ross, tadam u ħall.
•  Minħabba l-Vitamina Ċ u l-beta carotene li fih, jingħad li l-bżar jipproteġi lill-għajnejn kontra 
   l-katarretti. Jingħad ukoll li l-bżar aħdar jgħin biex tinħeles mill-blood clots u jnaqqas r-riskju 
   tal-attakk tal-qalb u strokes.  Il-bżar aħdar tajjeb ħafna għal dawk li għandhom il-kolesterol għoli. 
   Minħabba li l-ġisem la jipproduċi u lanqas jerfa’ l-Vitamina Ċ, ikollok bżonn iddaħħal din il-Vitamina 
   fl-ikel li tiekol. Fuq kollox il-bżar aħdar jgħin biex tfiq mill-feriti u xi ħruq.

TBISSIMA MA TISWIEX FLUS,
IMMA TIRRENDI ĦAFNA
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Metodu: 
•  Qatta’ s-sider tat-tiġieġa fi kwadri (bejn wieħed u ieħor 2cm) u ibda qallija f’mgħarrfa żejt taż-żebbuġ 
•  Filwaqt, neħħi l-ġilda minn fuq iz-zalzett Malti u qattgħu roti roti – ipprova tħallihx jinqasam ħafna però mhux 
   daqshekk important għax waqt li qed isir, jiddiżintegra xi ftit jew wisq. Kif tlesti ixħet iz-zalzett imqatta’ mat-
   tiġieġa u ħallat kollox flimkien 
•  Kompli qalli kollox sakemm it-tiġieġ u z-zalzett jieħdu ftit kulur 
•  Qatta’ t-tadam imqadded u t-tewm f’biċċiet żgħar u ixħet u ħallat kollox 
•  Itfa’ t-tadam tal-bott imqatta’ u d-double cream u ħallat
•  Żid il-ħwawar. Ħallat 
•  Żid melħ u bżar skond il-gosti tiegħek 
•  Minħabba li din iz-zalza fiha t-tiġieġ u z-zalzett Malti, nissuġġerilek li tħalli kollox itektek fuq nar baxx u itfa’ 
l-għaġin f’ilma jagħli kif tkun lestejt iz-zalza. Dan sabiex bejn it-tmin jew għaxar minuti li l-għaġin jieħu biex 
isir, it-togħma ta’ l-ingredjenti toħroġ kif ukoll tkun ċert/a li qtilt ħafna mill-mikrobi li jiġu mat-tiġieġ u l-majjal 
fiz-zalzett. 

Għalina n-Nisa



riċetta  Għaġin – zalzett Malti, tadam imqadded

Lil Anthony Gauci,  jew kif 
insibuh Twanny, ili nafu. Nafu 

minn żmien meta  flimkien ma ħuh 
Ġużi kien jagħmel id-drammi tal-
Ġimgħa l-Kbira u ta’ San Lawrenz 
fis-Sala tal-Parroċċa, nafu meta 
propju f’jum il-Ġimgħa l-Kbira 
fl-Oratorju ta’ San Ġużepp ftit 
qabel ma tohroġ il-proċessjoni 
arah hemm ixappap il-kolla mal-
gdiedem u jwaħħal is-suf u x-xagħar 
mal-personaġġi bibbliċi, u minn 

żagħżugħ Pawlu (dak iż-żmien) kien jagħmilni Mose` b’dik 
id-daqna griża folta, jew il-profeta Xmuni jew anki Ġona.

Lil Twanny nafu fil-Kumitat tal-Banda, l-iktar fil-
Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira. Ma’ Twanny naħdem 
flimkien fil-ġbir tar-reklami tant importanti għall-ktejjeb 
tal-festa, kif ukoll kemm il-darba flimkien ma’ sħabu 
Eugenio Pellicano, Joe Schembri u oħrajn żammli kumpanija 
f’attivita` tal-każin jew madwar mejda flixken tal-birra jew 
shandy imsebbħin ma’ platti tal-apetizers tal-‘Box’ il-Ħadd 
filgħodu fil-Bar tal-Każin.

Għażla
U għall-ħarġa ta’ din in-newsletter, il-likk din id-darba waqaf  
fuq sieħbi Twanny biex għall-informazzjoni tagħkom il-
qarrejja ta’ din il-paġna joqgħod għall-interviżta (jew aħjar 
interrogazzjoni) tiegħi u nieħu kemm nista’ dwaru u dwar 
ħajtu. Nammetti li Twanny minħabba n-natural umli tiegħu 
ma tantx kien daqshekk ħerqan pero` bħala sens ta’ dover 
għall-pubblikazzjoni tal-każin li tant iħobb aċċetta l-istedina 
(jekk tista’ issejħilha hekk għax iktar tista’ tgħidilha 
insistenza) tiegħi. Ma setax jonqos li ltqajna fuq mejda tal-
każin esposti għall-widnejn kurjużi ta’ dawk li kienu fil-bar 
jieħdu dik il-bela te’ ta’ wara nofsinhar. Mela għalina...

Tfulija
Naturalment kull rakkont jibda mill-mela darba u hekk ... 
Twanny twieled f’jum San Ġorġ, (u oħroġ il-għaġeb għaliex 
ma semmewhx Ġorġ) eżattament fit-23 t’ April fis-sena 1939 
meta fl-Ewropa beda jinstema’ sew l-inbieħ ta’ Adolf Hitler 
u ta’ Benito Mussollini bħala preludju tat-tieni gwerra dinjija 
li kellha itawwal sal-1945 pero` anki b’sorpriża għalija 
Twanny ma jiftakar xejn minnha.

Ommu kien jisimha Ġużeppa. Kienet mill-Birgu u għixet 
sa mitt sena u tmien xhur, Alla jbierek, u hawn nawguraw 
lil Twanny biex jipprova jilħaq l-eta` tagħha. Lil missieru 
Saviour, li kien mill-Isla, Twanny ma jiftakrux  għaliex miet 
fl-1942 meta kien ħa l-familja ġewwa Birkirkara biex jevita 
il-qilla tal-gwerra fil-Kottonera. Twanny dak iż-żmien kellu 
biss tlett snin. Wara l-gwerra għall-ħabta tas-sena 1946 il-
familja Gauci reġgħet irritornat il-Birgu u reġgħet marret 
fl-istess dar li kellha qabel il-gwerra.

Familja kbira
Twanny kien l-iżgħar fost 11 il-aħwa li kienu joqogħdu fit-
triq ta’ quddiem il-Kwartier jew kif kienet magħrufa t-triq t’ 
Anastas. L-ismijiet ta’ ħutu kienu Marija, Ġużi li kien miet 
ta’ tlett snin, Lina, Ġużi iehor, Romeo, Ġuljetta, Ċettina, 
Annieze, Rose, Antida u l-istess Twanny.

Edukazzjoni
Bħala skola primarja hu mar l-iskola tal-Gvern li dak iż-żmien 
kienet fi Triq il-Palazz tal-Isqof  u wara fejn hemm l-Armerija, 
wara kompla l-istudji tiegħu fil-kulleġġ ta’ De La Salle u wara 
id-Dockyard Technical College.

Tifkiriet
Meta staqsejt lil Twanny dwar it-tifkiriet tiegħu meta kien 
għadu żgħir tal-Birgu ta’ wara l-gwerra hu jiftakar li kien 
hemm ħafna bini imwaqqa’, fosthom it-Torri tal-Arloġġ li 
kien ghadu nofsu imwaqqa, il-pjazza prinċipali ferm iżgħar 
kif ukoll li kienu jilgħabu bil-blalen taċ-ċarruta. Bħala ħbieb 
li trabba magħhom Twanny semma lil Leli Attard, Tony Galea 
u lil Maurice De Marco.

Bħas-subien kollha hu kien jiffrekwenta il-mużew fejn ta’ 6 
snin għamel il-preċett filwaqt li ta’ 8 snin għamel il-griżma. 
Dwar il-festa tal-imgħoddi Twanny qal li għalkemm hu kien 
abbati u ġieli kien jinżel jgħin lis-sagristan ma jistax jgħid li 
kien wisq midħla tal-festa.

Fl-Azzjoni Kattolika
Meta tfarfar u daħal fl-addoloxxenza, mill-mużew hu kien 
daħal l-Azzjoni Kattolika meta dak iż-żmien President kien 
ċertu wieħed Ġużeppi Cauchi li kien mill-Imdina. Dak iż-
żmien is-sede tal-AK kienet f’ Desain Street jew kif inhi 
magħrufa bħala ‘id-daħla’. Hawnhekk hu iltaqa’ ma dak li 
llum hu l-President tas-Soċjeta` tagħna,  Lawrence Farrugia 
li wara xi żmien kien laħaq bħala President tal-istess Azzjoni 
Kattolika.

Namra mal-Palk
Fl-Azzjoni Kattolika Twanny kien attiv ħafna fil-palk kemm 
ma’ ħuh Ġużi kif ukoll ma’ ħbiebu tal-istess eta` bħal Maurice 
Agius, Joe u Giovanni Zammit Naro u oħrajn.

Matul is-snin Twanny dejjem niftakru nvolut f’xi dramm fis-
sala tal-Parroċċa u niftakar jien personalment ħadt sehem fi 
drammi tradizzjonali tal-Passjoni kif ukoll darba fi play dwar 
San Lawrenz meta kont ingħatajt il-parti ta’ ċertu Aristede. 
Niftakar li fl-aħħar xena tal-martirju, il-parti ta’ Lorenzo kien 
ħadimha Manwel Camilleri, illum saċerdot,  u niftakar li hekk 
infetah is-separju u l-udjenza rat dik ix-xena u ndaqq l-Innu 
Marċ ta’ Frendo, kien miraklu li ma sibniex ruħna malajr 
ħdejn Ġanni tal-Youth Centre għax bl-entużjażmu u l-briju 
li kien hemm ix-xorok, it-travi u l-kolonni tas-sala tregħdu 
waħda sew.

Il-Ġibda lejn il-Pellikola
Twanny jiftakar li dak iż-żmien fis-sede tal-AK li kienet fil-
bidu ta’ Triq La Vallette kienu twaqqgħu xi ħitan diviżorji 
biex tinħoloq sala imdaqqsa li fiha kienu jintwerew il-films.  
Qalli li dak iż-żmien l-Arċipriet il-Kanonku Pawlu Galea kien 
jattendi għal dawn il-films u kien joqgħod wara. Mingħajr ma 
nispekula żżejjed nista’ nimmaġina għaliex fil-ħamsinijiet 
l-Arċipriet kien ikun għassa fit-talkies fuq wara! U meta 
sirt naf fuq din il-ħaġa ma kellix għaliex nistaqsi lil Twanny 
x’films kienu jintwerew meta kellek iċ-ċensura in persona 
preżenti! Għalhekk ħlief films ta’ Zorro, Cowboys u Indjani ma 
kienux juru u neħħu minn moħħkom xi films oħrajn. Naħseb 
li fhimtuni. Fil-fatt anki l-prezz tad-dħul dak iż-żmien kien 

         ANTHONY GAUCI minn Paul Micallef

Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ ............
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six pence s-Sibt u erba’ soldi l-Ħadd, 
muniti li żgur it-tfal tal-lum lanqas jafu 

biss x’inhuma.

Twanny imbagħad mhux biss kien jiffrekwenta t-tejatru bhala 
spettatur iżda anki għal xi żmien kien idawwar il-projector wara 
Stephen Deraffaele u Renzo Scerri. Meta mbagħad kienet saret 
is-Sala tal-Parroċċa Twanny kien iħaddem il-projector wara li 
ħa l-inkarigu mingħand Lorry Agius.

Twanny tant iħobb il-films li ftakar ukoll li kien membru tal-
Catholic Institute Amateur Cine Circle meta Robbie Magro kien 
President tal-Azzjoni Kattolika.

Il-Golgota
Meta kien għadu l-AK Twanny kien il-persuna li kien ħadem 
il-’golgota’ tal-kartapesta li kienet takkumpanja lill-mejda tal-
appostli li kienet l-ewwel wirja tal-Ġimgħa l-Kbira li kien hawn 
fil-Birgu. Fil-fatt il-mejda għadha tintrama wara li biddlet ħafna 
postijiet fosthom l-Oratorju tal-Kurċifiss, il-Youth Centre u din 
is-sena f’wieħed mill-imħażen ta’ taħt l-abbatija tas-sorijiet tal-
klawsura ta’ Santa Skolastika. Għall-’Golgota’ Pawlu Drago, li 
kien membru tas-soċjeta` tal-Mużew u Salvu Bonello mill-Isla 
kienu ħadmu sett ta’ pasturi. Din il-’golgota’ li anki jien meta kont 
żgħir kont nitghaxxaq biha kienet turi x-xeni tal-passjoni mill-Ort 
tal-Ġetsemani sal-qawmien. Hija ħasra li din il-’golgota’ kienet 
vittma t’ att vandalu u tkissret u tlifniha għal dejjem. 

Involut f’Għaqdiet oħra tal-
Birgu
Fil-ħajja soċjali Vittorjosana 
skoprejt, u nahseb intom il-qarrejja 
miegħi, li Twanny mhux fil-każin 
tal-banda kien involut iżda f’ħafna 
għaqdiet oħra fosthom fl-1959 kien 
għamel sena bħala segretarju tal-
Vittoriosa Stars meta it-tim kien 
fis-2nd Division u meta kien hemm 

Arthur Licari bħala kaxxier.

Fis-sena 1990 kien għamel sena bħala s-segretarju tal-club tar-
regatta pero` imbgħad mis-sena 1991 sal-lum dejjem kien involut 
f’għaqdiet marbuta mal-festa u l-friegħi tagħha

Fil-fatt fis-sena 1991 kien segretarju tal-festa u għal xi żmien kien 
responsabbli li jagħmel il-ktejjeb tal-festa tant li sal-lum għadu 
nvolut fil-ġbir tar-reklami tant bżonnjużi.

Fiż-żmien imqalleb ta’ twelid u ħajja qasira ta’ banda palmiża 
oħra fil-Birgu hu kien is-segretarju tas-Soċjeta` tagħna fejn żamm 
postu fil-kumitat sal-lum tant li llum hu membru propjetarju u 
l-Viċi President tal-Każin.

Xogħol it-Tarzna
Fuq bażi personali wara li segwa l-kors fil-kulleġġ tad-Dockyard 
fl-1954 hu daħal jaħdem it-tarzna bħala engineer fitter apprentice 
u wara chargehand fitter u spiċċa bhala foreman tal-fitters.

Ġorġina
Minn żmien bikri Twanny mhux biss innamra mal-palk u mal-
pellikola iżda  ta’ 14 il-sena ukoll ma’ Ġorġina, li hekk kif jixhed 
isimha kienet oriġinarjament minn Ħal-Qormi li serqitlu qalbu 
u saret martu fit-3 ta’ Jannar 1965. Meta staqsejtu kif iltaqa’ 
magħha hu weġibni li oħtu Antida kienet l-għalliema tagħha u 
hekk hu iltaqa’ magħha għall-ewwel darba. Meta żżewwġu huma 
marru joqogħdu f’St. Paul Flats fi Triq Desain u mill-1971 marru 
joqogħdu fil-post fejn joqgħod fih illum fi Triq Kardinal.

Minn dan iż-żwieġ Twanny kellu 
żewġ subien, Noel, li hu wkoll kien 
u għadu nvolut f’diversi għaqdiet tal-
festa kif ukoll lil Stefan li hu assoċjat 
iktar mal-apparat tal-ħoss. 

Wara żwieġ feliċi ta’ 36 sena il-Mulej 
għoġbu jsejjaħ lil Ġorġina għal ħdejh 
fit-18 ta’ Dicembru tas-sena 2001 
wara marda kiefra. Ġorġina ma 
kellhiex ix-xorti li tara in-neputijiet 
Karl u Loran (innutaw l-isem) li bih 
Noel biż-żwieġ tiegħu ma’ Maryrose 
għamel nannu kburi u kuntent lil Twanny. 

Preżent
Illum Twanny li jgħodd l-eta` sabiħa ta’ 73 sena u billi hu armel 
u anki jieħu ħsieb oħt il-mara tiegħu għandu ammont ta’ xogħol 
li jrid jieħu ħsieb, biss għadu attiv sew fil-każin għax minbarra 
li għandu l-kariga ta’ Viċi President, hu wkoll ir-rappreżentant 
tas-Soċjeta` tagħna fil-Malta Band Clubs Association. Minkejja 
l-eta` hu għadu jmidd idejh għax-xogħol manwali bħal xogħol fl-
injam marbut mal-Wirja Ġetsemani u f’ħafna xogħol il-każin kif 
ukoll f’xogħol ta’ dawl fis-sede tagħna kif ukoll fuq il-planċier.

Meta staqsejt lil Twanny dwar l-iktar snin sbieħ fil-każin hu 
semmieli is-sena 2008 meta ċċelebrajna il-125 sena mit-twaqqif 
tal-banda filwaqt li bħala sodisfazzjon jagħtuh ħafna il-Wirja 
tal-Ġimgħa l-Kbira kif ukoll il-planċier majestuż tagħna.

Għat-talba tiegħi dwar kif jara s-soċjeta` tagħna tal-lum hu 
wieġeb li l-każin illum inbidel, fejn iddeskrivih li għalkemm 
bħal dejjem hemm is-serjeta` illum infetaħ għall-firxa usa ta’ 
nies għax sar iktar rikreattiv.

Pariri għall-Futur
Twanny għandu għal qalbu ħafna ż-żgħażagħ. Huma il-futur tal-
wirt li għandu l-Birgu, il-festa, il-knisja u l-każin. Hu jitpaxxa 
jara ż-żgħażagħ jaħdmu u jirsistu fit-triqat għall-festa u għandu 
fiduċja kbira fihom. Hu żied li minħabba li ħafna membri tal-
kumitat tal-lum bħalu stess huma diġa` mgħobbija biż-żmien 
hemm bżonn iktar sehem miż-żgħażagħ.

Għeluq
Il-qawl Malti jgħid ‘kliem ix-xiħ, żomm fih’ u j’Alla iż-żgħażagħ 
tal-Birgu jisimgħu mill-messaġġ li qed jaghti Twanny li jinvolvu 
ruħhom iktar. J’Alla wkoll li dawn iż-żgħażagħ jiddakkru imqar 
ftit mill-ħeġġa li Twanny tul ħajtu dejjem kebbes lejn dak kollu 
li jaqa’ taħt il-kappa tal-Patrun tagħna. Dan l-entużjażmu mhux 
biss żammu għalih iżda għaddieh ukoll lil uliedu l-iktar lil ibnu 
l-kbir li hu wkoll involva sew u għadu nvolut fil-ħajja soċjali ta’ 
din il-Belt minkejja l-obbligi familjari tiegħu u l-fatt li m’għadux 
joqgħod il-Birgu.

Pero` l-iktar element u kwalita` li dejjem ammirajt fi Twanny u 
wara din l-interviżta hu l-karattru pożittiv tiegħu li minkejja kull 
diffikulta` dejjem jara n-naħa s-sabiħa u t-tajba tal-problema, 
tant li rari, jekk qatt, tisma’ xi kelma li taqta’ qalb dak li jkun, 
ikun x’ikun l-intopp iżda jara kif se jdawwar minn hawn u minn 
hemm sakemm isib is-soluzzjoni.

Awguri
B’din ir-rimarka sinċiera jien nawgura ħajja twila u attiva lil 
Twanny għax għalkemm il-parir jgħallem iżda l-eżempju jkaxkar 
u żgur dak li għamel Twanny u, ghala le, li għad jagħmel Twanny 
għandu jħalli tant ġid għas-Soċjeta` li tant hi ghal qalbna.
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L-awtur Aldo Farini, fiż-żewġ volumi 
tiegħu Fiabe, Tradizioni e Leggendi 

Maltesi, inkluda żewġ leġġendi b’rabta 
mal-Birgu. It-tnejn li huma jmorru lura 
għal żmien l-Ordni ta’ San Ġwann. 

Fit-Tieni Volum hemm dik li sejħilha 
Il-Ħamiema Bajda. Farini kiteb li kienu 
jirrakuntaw li,  sa mill-ewwel jum meta 
beda t-taqbid fl-Assedju l-Kbir, ħamiema 
bajda rawha tittajjar għal fuq il-kampnar 
tal-kappella tal-Madonna ta’ Damaxxena, 
li hawn f’din il-belt, illum annessa mal-
Oratorju ta’ San Ġużepp. Kiteb li baqgħet 
hemm tul jiem l-assedju kollhu.

Kienet tiċċaqlaq biss waqt xi battalja 
qalila biex tittajjar fil-baxx fuq l-insara 
meta dawn kienu jkunu minn taħt. Id-
dehra tagħha kienet timlihom bil-kuraġġ 
u jerġgħu jiksbu dak li jkunu tilfu.

Il-leġġenda tkompli li f’għajnejn it-Torok, il-ħamiema kienet tinbidel f’mara liebsa l-abjad, b’raġġiera madwar rasha 
u b’xabla f’idejha, tmexxi lill-insara kontra tagħhom. Mad-dehra tagħha, it-Torok kienu jitwerwru, jonqoshom il-
kuraġġ u jirtiraw u jitilfu l-art li jkunu rebħu. 

Dan baqgħet tagħmlu sa ma’ nstemgħu l-qniepen tal-knejjes iħabbru r-rebħa tal-Maltin fuq il-Mislem. Dak il-ħin, xi 
wħud qalu li rawha tittajjar minn fuq il-kampnar tal-kappella tad-Damaxxena filwaqt li oħrajn ikkonfermaw li rawha 
tpoġġi fuq il-Knisja tal-Madonna tal-Grazzji f’Haż-Żabbar.

Min jaf jekk l-iskrizzjoni fuq Bieb il-Birgu  Kont dell fuq rasi f’jiem it-taqbid  (Obumbrasti super caput meum in 
die belli) ġietx ispirata minn din il-leġġenda !

Il-leġġenda l-oħra, li qiegħda fl-Ewwel Volum, hija dwar ix-xbieha devota tal-Madonna ta’ Filermo, li nġiebet Malta 
mill-Ordni ta’ San Ġwann u sakemm l-Ordni kien f’din il-belt, kienet ivvenerata fil-Knisja ta’ San Lawrenz.

 Farini, wara li jirrakkonta l-leġġenda ta’ kif din ix-xbieha ġiet għand l-Ordni, jisħaq fuq il-qawwa mirakoluża ta’ 
din l-Ikona tal-Madonna. Kiteb li meta fl-1532 il-Knisja ta’ San Lawrenz ħadet in-nar, b’dak kollu li kien hemm fiha 
jinqered kollu, din ix-xbieha, mirakolożament, baqgħet bla mittiefsa.

Wara, jirrakkonta dwar kastig li waqa’ fuq raġel li meta din kienet fil-Knisja ta’ San Lawrenz kien ser jikkommetti 
dak li hu sejjaħlu att sagrilegu. Kiteb, li raġel li kien f’qagħda ddisprata minħabba dejn li kien kostrett li jħallas 
immedjatament, tefa għajnejh  fuq il-ħaġar prezzjuż li bih kienet imżejna bihom l-Ikona. Dan, darba minnhom kien 
stenna li l-knisja titbattal min-nies, resaq lejn l-artal fejn kien hemm il-kwadru u medd idu biex jieħu l-ewwel ħaġra. 
Iżda sa hemm wasal. Idu ibbieset għuda bla ma seta’ jħarrikha aktar.

Kien impossibbli li jaħbi dnubu u kellu jistqarr kollox. Għalkemm il-piena għal serq sagrilegu kienet il-mewt, wara 
li dan wera ndiema pubblika għal dak li kien ser jagħmel u talab maħfra, il-Gran Mastru ħallieh jgħix biex iservi ta’ 
eżempju għal ħaddieħor.

L-istorja tkompli li, wara t-tkeċċija tal-Ordni minn Malta, l-Gran Mastru Hompesch ħadha miegħu r-Russja u meta 
miet, spiċċat għand il-Kzar Pawli I. Wara r-rivoluzzjoni Bolxevista tal-1917, spiċċat għand l-Imperatriċi Maria 
Fedorova u mingħandha spiċċat tgħaddi minn id għal oħra, sa ma kisibha ir-Re Alessandru tal-Jugoslavia. Finalment, 
f’Settembru ta’ l-1931, din ix-xbieha ttieħdet lura fil-Knisja tagħha fuq il-muntanja Filermo fil-Gżira ta’ Rodi.

  Mill-Birgu tal-Imgħoddi
     Il-Birgu fil-leġġendi ta’ Aldo Farini

minn Anton Attard
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It-Tlieta 1 ta’ Mejju  Festa Pubblika - San Ġużepp Ħaddiem      
    Fid-9.00 am Laqgħa mal-Kumitat tal-Festa     
    Fl-10.00 am Żarmar tal-Palk tas-Sala Parrokkjali    
 

L-Erbgħa 2 ta’ Mejju  Fis-6.30 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali     
 

Il-Ħamis 3 ta’ Mejju  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard     
 

Il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni 25 Sena President    
 

It-Tlieta 8 ta’ Mejju  Fit-8.00 pm Laqgħa dwar id-Dokument tal-Knisja dwar il-Festi 
    bejn dawk involuti fiż-żewġ festi tal-Birgu     
 

L-Erbgħa 9 ta’ Mejju  Fid-9.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi     
 

Il-Ħadd 13 ta’ Mejju  JUM IL-OMM       
    Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni 7 t’Awwissu   

It-Tlieta 15 ta’ Mejju  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Statut     
 

L-Erbgħa 16 ta’ Mejju  Fis-7.00 pm Laqgħa Tal-Kummissjoni Banda     
 

It-Tlieta 22 ta’ Mejju  Mota tal-Erbgħat
   

L-Erbgħa 23 ta’ Mejju  L-EWWEL ERBGĦA F’ĠIEH SAN LAWRENZ    
    Fit-8.00 pm Ikla fis-Sala Parrokkjali organizzata 
    mill-Entitajiet kollha tal-Festa       
 

It-Tnejn 28 ta’ Mejju  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira    
 

L-Erbgħa 30 ta’ Mejju  Fis-6.30 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali     
    Fis-7.30 pm Laqgħa Ġenerali      
 

Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju  Sehem tal-Banda San Lawrenz fl-Ewwel Tqarbina    
 
 

L-Erbgħa 6 ta’ Ġunju  Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi    

Is-Sibt 9 ta’ Ġunju  Daqq ta’ Fanfarra fil-Proċessjoni ta’ Corpus    
 

Il-Ħamis 14 ta’ Ġunju  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard    
 

Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju Sehem tal-Banda San Lawrenz fil-proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesu`   
 
 

It-Tlieta 19 ta’ Ġunju  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni 25 Sena President    
 

Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju Sehem tal-Banda San Lawrenz fil-proċessjoni tal-Qalb    
    ta’ Ġesu` fuq tal-Ħawli 
 

L-Erbgħa 27 ta’ Ġunju Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali     
 

Il-Ħamis 28 ta’ Ġunju  Fit-8.00 pm Ikla Familjari fil-Kumpless Danish Village   

Il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju FESTA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL     
 

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
MARZU - APRIL 2012
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Magic Prices
Carmel Street, Fgura

Prop. Kevin Agius

Fejn issib il-ħtiġijiet kollha tad-dar  bi prezzijiet li ma jitwemmnux.

tel. 21 806039

Ironmongery
Għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar

56, La VaLLette Street,VittorioSa

Tel: 2180 7535

Tower Ladder
ta’ 18-il Metru għall-Kiri

Irrikorru għand:
Paul Cilia

Mob: 9949 9623
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Leħen is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz


